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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVÌTA

Nová øada pøijímaèù pro ROB
SUPERFOX 3,5MX a SUPERFOX 145DX

Ji� 25 let pou�ívají pøijímaèe a vysíla-èe z dílny Jiøího Mareèka, OK2BWN, zá-vodníci a organizátoøi v rádiovém orien-taèním bìhu z celého svìta.Pøijímaèe SUPERFOX jsou modernísportovní zaøízení, která uspokojí i nejná-roènìj�í pøedstavy �pièkových sportovcù.Jejich ergonomické øe�ení vychází z ná-sledujících po�adavkù: nízká hmotnosta malé rozmìry, celý pøijímaè ovladatelnýjednou rukou v plném bìhu, nárazuvzdor-ná konstrukce odolná proti vodì. Symet-rický anténní systém poskytuje ostrýsmìrový diagram umo�òující pøesné za-mìøení.V posledních letech byly vyvinuty ino-vované verze pøijímaèù pro rádiový orien-taèní bìh pro obì pásma (80 m i 2 m, obr.2 a 3). Osvìdèené mechanické øe�enía anténní systémy byly ponechány bezezmìny,  rozsáhlými zmìnami pro�lo elek-tronické øe�ení pøijímaèù. Hlavní zmìnyproti pøede�lým modelùm:
l Díky PLL syntéze je naladìní pøijímaèestabilní a navíc umo�òuje ulo�ení a�6 kmitoètù do pamìti a jejich rychlé a po-hodlné pøepínání.
l Nastavitelný èasovaè upozorní závod-níka na blí�ící se konec relace.
l NiMH akumulátory byly u v�ech zaøíze-ní nahrazeny Li-Pol akumulátory, co� pøi-neslo úsporu hmotnosti a del�í výdr�, ze-jména pøi ni��ích teplotách.
l Pøijímaèe jsou vybaveny akustickousignalizací stavu akumulátoru.
l  Pøijímaèe mají vy��í pøebuditelnosta rozsah regulace zisku 120 dB.

Loòské vyhlá�ení výsledkù ankety
�Sportovec roku 2016 v ROB� probìh-
lo v rámci víkendového semináøe tre-
nérù a rozhodèích v Pardubicích.V sobotu 26. 11. v podveèerních hodi-nách pøíznivci rádiového orientaèníhobìhu zcela zaplnili sál DDM Delta. Zahá-jení obstarala mladá rocková kapela, potémoderátor Petr Sopou�ek postupnì zvalna pódium nejúspì�nìj�í závodníkya tím odtajnil výsledky hlasování v jednot-livých kategoriích.Objevem roku byla vyhlá�ena nej-mlad�í èlenka leto�ního �ákovskéhotýmu, teprve dvanáctiletá Al�bìta Soboto-vá (FOX-klub Praha), která úspì�nìreprezentovala ÈR v kategorii D14 naEYAC v Norsku.Sportovcem roku v hlavní kategorii sestal mnohonásobný mistr svìta Karel Fu-èík, vítìzným juniorem je Martin �imáèekz domácího pardubického oddílu. Titul�veterán roku� získala Pavla Ha�muková(SK RADIOSPORT Bílovice n/S).Rok 2016 nemá jediného vítìze v ka-tegorii �závod roku�. O titul se dìlí dva od-díly: TJ Turnov (FTU) s Mistrovstvím ÈRna klasických tratích a FOX-klub Praha(AFK) a jeho 40. roèník Poháru pøátelství.

Obr. 1. Zleva: K.B�atková (Radio-sport Bílovice n/S),M. �imáèek (ROBPardubice), M.Omová (TJ Tur-nov), K. Fuèík (O--sport), A. Soboto-vá (FOX-klub Pra-ha), A. �indelka(Bílovice n/S), J.�imáèková (Pardu-bice), P. Ha�muko-vá (Bílovice n/S)

Nejlep�í sportovci ROB
a s èím bìhají

l Díky vylep�enému mezifrekvenènímufiltru se výraznì zvý�ila selektivita pøijí-maèe.
l Elektronický kompas s akustickou sig-nalizací umo�òuje závodníkovi udr�etpøesný azimut i po skonèení relace.
l Pou�itím moderních materiálù bylo do-sa�eno vy��í odolnosti zaøízení proti vodìa ne�etrnému zacházení.
l V�echny parametry pøijímaèù jsou soft-warovì kalibrovány (jednotlivé pøijímaèese od sebe neli�í).Pøijímaèe SUPERFOX pou�ívá øada�pièkových závodníkù a jejich vynikajícívýkony na nejvy��ích soutì�ích dokazujíkvality zaøízení. Závodníci s pøijímaèi SU-PERFOX získali od r. 1992 celkem 79 ti-tulù mistra svìta v ROB (223 medailí cel-kem) a 119 titulù mistra Evropy v ROB(343 medailí celkem).

Marcela, OK1KYP, a Jirka, OK2BWN

Obr. 2. Pøijímaè SUPERFOX 3,5MX

Obr. 3. Pøijímaè SUPERFOX 145DX

Obr. 4. Automatický vysílaèCONTEST 2012 (3,5/144 MHz)

Obr. 5. Vysílaè pro ROB MICROFOX(rozmìry 73 x 57 x 20 mm)
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